
Informatieavonden 

29 en 30 augustus

● Ontwikkelingen op school

● Communicatie

● Vervangingen

● AVG

● Nieuwe website

● Social Schools app

● Algemene vragen



Waar gaan we mee aan de slag

● Vernieuwing ICT-apparatuur

● Verkenning op thematisch werken: IPC
○ International Primary Curriculum

Thematisch werken waarbij diverse vakgebieden 

rondom een thema aangeboden worden.

Ochtenden: Taal, rekenen en lezen blijven wel 

aparte vakken!

● Vooruit kijken met het nieuwe schoolplan 

2019 - 2022







Start van het schooljaar

● Nieuwe collega’s

● Andere invulling door onderwijsassistent en 

vakleerkracht muziek

● Goed voorbereid, maar toch onvoorziene 

omstandigheden



Stress in de klas: digitale leshulp hapert
Storingen bij de grootste digitale leshulp van Nederland bezorgen docenten van 

honderden basisscholen kopzorgen. Na de zomervakantie kunnen leerlingen soms 

urenlang niet inloggen op Snappet, het systeem dat 2800 scholen gebruiken voor 

bijvoorbeeld reken- en taalonderwijs: 'Dit is wel even stressen’.

ED 28-8-2018



Vervangingen

● Landelijk tekort aan leerkrachten

● Scholing / verlof / ziekte

● Passende oplossing

● Ouders informeren wanneer er iemand anders in 

de groep zal zijn.

● Aanstaande zaterdag weer vacatures binnen

KempenKind



Communicatie

● Elkaar informeren waar nodig

● Vanuit school naar ouders
○ Bellen, e-mail, Social Schools app

● Vanuit ouders naar school
○ Bellen, e-mail of kom binnen voor een afspraak

○ Bij twijfel of bericht is gelezen, bel dan gerust.

○ Communicatie via Whatsapp heeft niet onze voorkeur

○ Voor schooltijd soms lastig.

○ Spoed kan altijd!



Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

● 25 mei 2018

● Bescherming persoonsgegevens

● Onderwijsstichting KempenKind

● Toestemmingsformulier
○ Meerdere kinderen op 1 formulier, ja dat mag!

● Verandering in communicatie



Nieuwe website





Wat gaan 
we doen? 

1. Oudercommunicatie & Social Schools 
2. Kijkje in het platform 
3. Hoe activeer ik mijn account? 



Waarom een ouderportaal

1. Alle communicatie (nieuwsbrief, agenda, berichten) 
op 1 plek.

2. Tijdbesparend en effectief. 
3. Veilig, de data blijft binnen de school. AVG proof.
4. Deelt niet je privé gegevens.



Je bepaalt zelf hoe je op de hoogte 
gehouden wilt worden



Via de 
mobiele apps

Ontvang een melding 
op je mobiele app bij 
nieuwe berichten

Social schools 3.0



Via de 
computer

Je kunt natuurlijk 
ook op de webapp 
kijken. Log in via 
app.socialschools.eu



Inhoudelijk

Jou betrekken bij de 
actuele lesinhoud

Leuk

Jou deelgenoot maken 
in de leuke dingen die 
op school gebeuren!

Praktisch

Praktische zaken die 
gedeeld moeten 

worden



Nieuwsbrief

Eens per week wordt er een 
overzicht gestuurd van de 
berichten afgelopen week, 
en evenementen komende 
week. Zo blijf jij op de 
hoogte.



Tijdlijn

Iedere groep heeft een eigen 
tijdlijn waarop de leerkracht 
verhalen, foto’s, video’s, 
bestanden en evenementen 
deelt.

Ook de school heeft een 
tijdlijn.



Foto’s en video’s 

Foto’s of video’s vanaf je 
smartphone of via de site 
bekijken. Deze zijn te 
downloaden via de site.

Let op: AVG



Bestanden delen

Bestanden worden gedeeld in 
de omgeving. 



Agenda

Alle evenementen 
worden in een agenda 
verzameld. Je kunt 
evenementen aan je 
persoonlijke agenda 
toevoegen.



Spoedberichten

Bij belangrijke berichten 
uit de school of klas 
ontvang je een 
pushbericht en een 
email.



Gebruiksgemak

Maak je als ouder én 
medewerker gebruik van 
Social Schools, dan 
schakel je simpel tussen 
de rollen.



Gebruiksgemak
Iedere gebruiker 
bepaalt zelf welke 
meldingen 
hij/zij ontvangt via
welk kanaal



Zelf je eigen gegevens beheren en wijzigen indien nodig.



Het is afgesloten en beveiligd



Er kan nog veel meer mee, maar daarmee gaan we 
mogelijk in de loop van het jaar / jaren mee aan de slag.



Intekenlijsten

Geef aan of je aanwezig 
bent bij evenementen. 



Gesprekken-
planner

Krijg de uitnodiging voor 
een gesprekje op school. 
Makkelijk overzicht als je 
meerdere kinderen hebt. 



Absentie

Is je kind ziek? Geef dit 
makkelijk door via Social 
Schools.



Dank jullie wel!
Ruimte voor vragen?


